
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 26 de maig de 2014 
 
Essent les 22:00 hores, es reuneixen en la Sala d’Actes de l’Ajuntament, el Ple de la Corporació en 
sessió ordinària, prèviament convocada, sota la presidència de l’alcalde, senyor Josep M. 
Masagué Guillaumet, assistit pel secretari de la Corporació, senyor Jaume Escolà i Montané, que 
dóna fe de l’acte, i amb la presència dels regidors  
 
Sr. Antonio Torres Canut  
Sr. Joan Carles Curià Martínez 
Sr. Jaume Farrús Trepat 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
Sr. Antonio Pedrol Francés 
 
Excusa la seva absència la regidora Sra. Montserrat Miret Riasol. 
 
 
Una vegada verificada pel secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix 
l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, i prèvia convocatòria realitzada amb 
l’antelació reglamentària establerta al Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
l’alcalde-president obre la sessió i es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia següents 
 
 
Primer.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 
D’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb l’article 50 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació l’acta de la sessió 
ordinària del Ple realitzat el dia 28 d´abril de 2014. 
 
L’alcalde president pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut de l’esborrany de les actes que es van trametre a cada regidor juntament amb la 
convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta, queda aprovada per unanimitat. En compliment de 
l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya es transcriurà al Llibre d’Actes signant-se per l’alcalde i 
el secretari. 
 
 
Segon.-  Decrets d’alcaldia 
 
Núm. 50/14: Aprovar el projecte Amunt Camarasa!, redactat per la tècnica de joventut 
compartida (TDIC) del Consell Comarcal de la Noguera, amb un pressupost total de 4.150 € i 
sol.licitar a la Direcció General de Joventut una subvenció per import de 2.000 €.   
 
Núm. 51/14: Donar per comunicada l´activitat ramadera del senyor Javier Valls Planells, 
destinada a explotació ramadera ovina, amb capacitat per a 350 ovelles, 60 de reposició, 80 de 
cria, i 70 d´engreix, situada als afores, polígon 4, parcel.la 617, de Camarasa.. 



  

 
Núm. 52/14: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Jordi Vilaplana i Sánchez, per a fer 
una paret divisòria de 4 ms. d´amplada x 3 m. d´alçada, amb matximbrat, dins del magatzem, i 
posar tanca metàl.lica de 75 m.l. darrera del magatzem agrícola, situat a la partida dels 
Gravers, polígon 3, parcel.la 409, de Camarasa, amb el condicionant de mantenir la distància 
de 6 metres linials entre la tanca i l´eix del camí. 
 
Núm. 53/14: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Laura Vila Gardella per canviar 
banyera per plat de dutxa  i repassar teulada de la vivenda situada a la Plaça Sant Jaume, 1, 
de Camarasa. 
 
Núm. 54/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Francisca Capdevila Faura per canviar 
banyera per plat de dutxa a la vivenda situada al carrer Jaume I, 9, de Camarasa. 
 
Núm. 55/14: Sol.licitar del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya, un ajut per a l´obertura de línies de defensa contra 
incendis forestals amb eliminació de restes en pista per un import de 53.748,34 €. 
 
Núm. 56/14: Sol.licitar a la Diputació de Lleida un ajut econòmic per import d’11.000 € per fer 
front a les despeses de manteniment dels consultoris mèdics locals de Camarasa, Sant Llorenç 
de Montgai i l´Ametlla del Montsec, anualitat 2014. 
 
Núm. 57/14: Atorgar llicència d’obres a Endesa Generación, SA per a l´execució del “Projecte 
de construcció de la sala de la presa”, consistent en la construcció d´un nou edifici de dues 
plantes en un àmbit situat dins de la zona de comportes de la Central Hidroelèctrica de 
Camarasa.  
 
Núm. 58/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Manel Garcia Magaz per repicar façana i 
reforçar laterals de porta metàl.lica dels corrals, i soterrar diposit d´aigua, a la finca situada a la 
partida Palous, polígon 4, parcel.la 467, de Camarasa. 
 
Núm. 59/14: Autoritzar el canvi de nom a favor de l´empresa Vallpig, SL, de la llicència 
urbanística atorgada en data 26 de març de 2014 al senyor Daniel Puig Torrelles, per a la 
construcció d´una explotació ramadera porcina a la finca 370, del polígon 4, de Camarasa, 
consistent en dues naus de 894 m2, vestidor, de 48 m2. i bassa de purins, per assolir una 
capacitat de 2.000 places de porcs d´engreix. 
 
Núm. 60/14: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Mario Payró Cudós per arreglar 10 
m2. de pujador de formigó, substituir porta d´entrada per una de corredissa, i regularitzar el 
paviment del garatge situat al carrer Castell, 2, de Camarasa. 
 
Núm. 61/14: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Batiste Clua Font per canviar part del 
mobiliari de la cuina de la vivenda, situada al carrer Barrinou, 12, de Camarasa. 
 
Núm. 62/14: Adjudicar el contracte del servei de salvament i socorrisme i posada en marxa de 
les piscines municipals de Camarasa, mitjançant procediment de contarcte menor, al senyor 
Francesc Escolà Solà per un import de 8.791,40 € més IVA. 
 
Núm. 63/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep Llorens Puig per canviar banyera per plat 
de dutxa al bany de la primera planta de la vivenda situada al carrer Vall, núm. 3 de Camarasa. 
 
Núm. 64/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Oriol Auset Faura per a reparar les parets, 
sanejar i refer paviment de la planta baixa de la vivenda situada al carrer les Viudes, núm. 16 
de Camarasa. 



  

 
Núm. 65/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Francisca Martin Romera per  tapar una 
finestra, sanejar i repassar la façana interior de la vivenda situada al carrer Major, núm. 14 de 
Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 66/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Ginés Rubio Garcia per a col.locar 20 m2 de 
paviment de gres a la zona de la pèrgola de la vivenda situada a l’Av. Sant Isidre, núm. 47 de 
Camarasa. 
 
Núm. 67/14: Encomanar a Bufete Gonzalo Corporaciones y Entidades Públicas, SL l’elaboració 
de la proposta de resolució del recurs de reposició presentat per Red Eléctrica de España, 
SAU contra la liquidació de la taxa per ocupació del domini públic municipal de l’exercici 2013. 
 
Núm. 68/14: Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes del dia 26 de maig de 2014 per 
a l’examen, censura i aprovació dels comptes municipals de l’exercici 2013.  
 
Núm. 69/14: Decret d’aprovació de factures 
 
Núm. 70/14: Convocatòria de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 26 de maig de 2014.  
 
 
Tercer.- Proposta de modificació d’ordenances municipals 
 
A la vista de les necessitats que el municipi té plantejades i que requereixen l’actuació de 
l’administració municipal, cal que es revisi l’actual ordenació dels recursos propis de caràcter 
tributari i s’estudïi la modificiació de l’ordenança municipal núm. 34 reguladora de la Taxa per a 
la prestació del servei de la llar d’infants municipal per tal de millorar el servei i el seu 
finançament. 
 
Vist que en data 19 de maig de 2014 el secretari-interventor ha emès informe de la modificació 
de l’ordenança municipal núm. 34 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de la llar 
d’infants municipal. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles 15 a 19 del 
Text refós de la Llei d’hisendes locals, i els articles 60 a 66 del Decret 179/95, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per al curs 2014-2015 i següents la modificació de 
l’ordenança municipal núm. 34 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de la llar 
d’infants municipal.  
 
Es modifica l’article 7, quota tributària:  
 

- Escolarització, quota mensual: 135 € 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis municipal l’anterior acord provisional, durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats a partir des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el BOP de Lleida. 
 



  

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el BOP de Lleida el text 
íntegre de les modificacions efectuades. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Proposta per a renovar el càrrec de Jutge de Pau substitut de Camarasa 
 
Atès que va finalitzar el període de 4 anys establert  per la Llei Orgànica 6/1995, d’1 de juliol, 
del poder judicial, en l’exercici de les funcions de Jutge de Pau substitut de Camarasa, a càrrec 
de la senyora Maria Àngels Marigot Altadill. 
 
Atès allò que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica 6/1995, en relació al 
nomenament dels Jutges de Pau i el disposat als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/95, dels 
Jutges de Pau, de 7 de juny. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Convocar la plaça vacant de Jutge de Pau substitut de Camarasa, mitjançant edicte a 
publicar en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, del Jutjat de Pau de Camarasa, del Jutjat de 
Primera Instància de Balaguer i en el BOP de Lleida. 
 
Segon.- Obrir un termini de quinze dies perquè les persones interessades i que reunixin les 
condicions legals puguin sol.licitar la plaça per escrit, adjuntant currículum vitae adreçat a la 
Secretaria de la Corporació. 
 
Tercer.- En cas que no hi hagi sol.licitants el Ple de la Corporació, l’elegirà lliurament, 
comunicant l’acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Balaguer. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les Normes Subsidiàries 
del Planejament urbanístic. 
 
Vist que en data 31 de març de 2014 per acord del Ple de l’Ajuntament es va aprovar 
inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic del 
municipi de Camarasa següent: 
 
1.- Modificació de l’article 102 Zona nucli vell (clau 1), apartat 3) Condicions d’ús: subapartat 
a): En la planta baixa a més dels usos esmentats, es permeten els usos de caràcter 
eminentment artesanals següents: 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 i 7.6, amb una superfície útil màxima de 
100 m2. 
 
2.- Modificació de l’article 103 Zona d’edificació lineal (clau 2), apartat 3) Condicions d’ús: 
subapartat a) subzona 2a: En la planta baixa a més dels usos esmentats, es permeten els usos 
de caràcter eminentment artesanals següents: 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 i 7.6, amb una superfície útil 
màxima de 100 m2. 
 



  

Vist que es va obrir un període d’informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci al 
tauler d’anuncis municipal, al BOP núm. 68 de data 8 d’abril de 2014, al Diari Segre del dia 8 
d’abril de 2014, al DOGC núm. 6601 de data 10 d’abril de 2014 i a la web municipal d’acord 
amb l’establert a l’article 8.5.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per DL 1/2010, de 
3 d’agost, i que durant aquest període no s’han presentat al.legacions ni reclamacions. 
 
Atès que en data 7 d’abril de 2014 es va concedir audiència pública als ajuntaments l’àmbit 
territorial dels quals limita amb el d’aquest municipi. 
 
De conformitat amb l’establert a l’art. 22.2.c) i 44.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del 
Planejament Urbanístic del municipi de Camarasa següents: 
 
1.- Modificació de l’article 102 Zona nucli vell (clau 1), apartat 3) Condicions d’ús: subapartat 
a): En la planta baixa a més dels usos esmentats, es permeten els usos de caràcter 
eminentment artesanals següents: 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 i 7.6, amb una superfície útil màxima de 
100 m2. 
 
2.- Modificació de l’article 103 Zona d’edificació lineal (clau 2), apartat 3) Condicions d’ús: 
subapartat a) subzona 2a: En la planta baixa a més dels usos esmentats, es permeten els usos 
de caràcter eminentment artesanals següents: 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 i 7.6, amb una superfície útil 
màxima de 100 m2. 
 
Segon.- Trametre còpia de l’expedient i del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Lleida competent per a la seva aprovació definitiva d’acord amb l’art. 85 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
 
Sisè.- Proposta d’aprovació d’adhesió a la Central de Contractació de la FEMP. 
 
La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per acord la Junta de Govern de 28 
de gener de 2014 va aprovar la creació d’una Central de Contractació a l’empara del previst a 
la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, d’acord amb la redacció donada a la mateixa per l’article 1.35 de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, així com als 
articles 203 i següents del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per 
RDL 3/2011, de 14 de novembre. 
 
L’Ajuntament de Camarasa està interessat en la utilització de la Central de Contractació creada 
per la FEMP. 
 
Per aquest motiu i d’acord amb el disposat a l’article 205 de l’esmentat Text Refós es proposa 
al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Adherir-se a la Central de Contractació de la FEMP amb la finalitat de poder contractar 
les obres, serveis i subministraments que oferti l’esmentada Central, de conformitat a les 



  

condicions i preus que es fixin en els corresponents contractes o acords marc que  subscriguin 
 l’esmentada central i les empreses adjudicatàries dels mateixos. 
 
Segon.- Remetre el present acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies als 
efectes oportuns. 
 
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la formalització dels documents necessaris per a 
l’efectivitat d’aquest acord i a l’adhesió dels diferents acords marc de contractació que la 
Central de Contractació de la FEMP tregui a licitació i siguin d’interès per aquest ajuntament. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Proposta d’aprovació i pagament de subvencions 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les subvencions a les entitats i associacions 
sense finalitat de lucre següents: 
Entitat Concepte Import 
ZER El Jonc Revista escolar any 16 120,00
Escola Dos Rius de Camarasa Llibre “Els camairons aventurers” 100,00
Fundació Esclerosi Múltiple 21a edició de la Campanya “Múlla’t per 

l’esclerosi múltiple” 
200,00

 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Proposta d’aprovació i pagament de factures 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Entitat Concepte Import 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs maig 6.000,00
Consorci ATM Lleida Aportació any 2014 939,66
Subirós, SL Festa Major St. Jordi 7.586,70
Antoni Bertran Gaspà Treballs 684,86
Caixabank Préstec casal 12.384,10
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Novè.- Precs i preguntes 
 
No se’n presenta cap. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:21 hores, i perquè hi hagi 
constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta amb el vist i plau del senyor alcalde i que 
certifico amb la meva signatura, en dono fe. 
 
L’alcalde      El secretari 
 
 
 



  

 
 
 
 
Josep M. Masagué Guillaumet    Jaume Escolà i Montané 


